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  بي تفاوتي دربيانات اعليحضرت
  )دوازدهم(قسمت 

  ملکه سوم دکتر عباس ميالنی!

  

  حقوقدان -اميرفيض

دررابطه با ارتش   ۵٧نقش او درتدارک شورش  و شھادت ژنرال ھايز بخشی از قسمت قبل اين تحرير به
د به پايه ھای شھادت ھايزر کمک که ميتوان اکنون به يک نقل قول ازھايزر ؛شاھنشاھی ايران اختصاص يافت

   ١. کند اشاره ای بجاست

<شخصا ازژنرال ھايزر شنيدم که : قای ايوانز نويسنده کتاب معروف حرکت نھائی بعدازعراق نوشته استآ
  )١١۶٢(نقل ازکيھان لندن        >.اگرکارترازخمينی حمايت نميکرد ھرگز خمينی موفق نميشد ؛گفت

 از و وقابل تصورنيست که عبارتی صريحتر! بيان ھايزر مشھود است امال ازمعنای انقالب خود جوش! ک
حمايت، جامع  نشان بدھد  ۵٧بتواند حضورعامل خارجی يعنی حمايت کارتر را از شورش  دارمجرای صالحيت

 ۵٧گزند وعدم موفقيت دورسازد ودرکالم تطبيقی شورش  از ھمه اقداماتی ميشود که شخص مورد حمايت را
يد زيرا، حامی سپراستحفاظی آبود قبال ازپا در آمريکان که آابل مقاومت وازبين رفتن بود که حامی وقتی ق

   .است وتا حامی ھست مورد حمايت ازتعرض مصون ميباشد

کننده  متوجه ميشود مفھوم اظھارات ژنرال ھايزر که کامال معنا ومفھوم حمايت را ميدانسته تاچه حد بازگو
  است؟ ۵٧ازشورش  ريکاآمدخالت وحمايت موثر

  ادامه تبعات مصاحبه هايزر

 نفر ۴ھا  ئیآمريکاقای فرھاد منصوريان وازآ ،سی ازايرانيان –بی  –يزر با بی ادرجريان مصاحبه ژنرال ھ
نھا بعنوان شھادت آروی خط مصاحبه بوسيله تلفن با ھايزر صحبت سوال وجواب داشته اند که اظھارات 

   .بسيارقابل استفاده واستناد است ردرمسطوره اين تحري ،ودليل

  ئي آمريكاقاي جرج آاولين شاهد 

من درمقاالتی که درمورد سفرھايزر به ايران خواندم  اينطور ، صبح به خير –جرج خطاب به ھايزر ميگويد 
ايران که بدام خيلی  جز بدام کمونيستھا افتادند به کشوربعد ازکشور ،درزمان کارترکه  يدآبنظرم مي
ژنرال ايرانی مالقات  ١٢درھرحال ژنرال شما به ايران فرستاده شديد وبنظرم شما با  کمونيست افتاد.بدتراز

  .(مقصود قره باغی است) ژنرال اعدام شدند وفقط يکنفرجان سالم بدربرد ١١ن ھا آ کرديد که از
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مسئول نميدانم  را البته من شخص شما )١(  کسی مالقات کرديد اعدام شد ھر اين خيلی جالب است که شما با
 مورا ولی درھرحال ماموريت شما اين بود که به ژنرالھای ايران بگوئيد که نبايستی کودتا کنند ونبايد در

   .ن خمينی بودآمد که زائيده آسياسی دخالت نمايند ودرنتيجه خالئی بوجود 

  جواب هويزر

مالقات داشتم يا اعدام شدند ويا به  نھاآ اين درست است که بجزيک ژنرال ارتش تمام ژنرالھائی که من با
نھا با خمينی بود که طبعا وقتی آبلکه مخالفت نھا بامن نبود آنمودند وعلت اين امرھم ارتباط  خارج فرار

   .مد  نميخواست اين افراد زنده باشندآخمينی روی کارمي

  جرج

واھد نھا مخالفت خآبرضد  آمريکانھا کودتا کنند وامورکشوررابدست بگيرند آ نھا گفتيد که اگرآولی شما به 

وميگذاشت که ايرانی ھا  خفه ميشدنخواھيد شناخت وبنظرمن اگراياالت متحده برسميت  نھا راآکرد وعمل 

خودبرای امورداخلی شان تصميمی بگيرند وکنترل اوضاع رابدست بياورند ودوباره به حکومت قانونی خود 

  .مبرميگشتند امروز مادشمنی بنام خمينی نداشتي

  ئيآمريكاتفسيري برشهادت شاهد 

نرا آشاھد چنان ازحد دخالت کشورش درامورايران متاسف است که با اھانت به کشورمتبوعش  
    .بازگوکرده است (عبارت خفه شو)

ت به مداخله کشورش بشناست نسآما  گئی که نه ايران راديده ونه ايران راميشناسد وبه فرھنآمريکاشاھد 
ميالنی که باپول دولت وملت ايران به خارج  عباس قایآولی  ؛حد حساسيت نشان ميدھدن آ درامورايران تا

 ھم انقالبرا نآنميداند ودليل خود جوش بودن  !اينھا را دخالت خارجی ،ازکشوررفته وتحصيل وتحقيق کرده
   . (ھيھات).ميداند !ايران

ان ازفھم ودرستی تشخيص اوست است که من ھايزر را مقصرنميدانم نش هئی گفتآمريکانجا که شاھد آ 
وغرض ازدخالت خارجی درشورش ، ستآمريکااياالت متحده  آمر، يعنی ھايزر يک ماموراست مسئول

   .تبعه کشورھاھم دولت خارجی است نه افراد  ۵٧
رھمه ن کشتاآ ن مواجه ميشويم وآ ديگر که بسيارمھم است فاش شدن مطلبی است که برای اولين باربا 

  )١نی است که باھويز مالقات داشته اند (ژنرالھای ايرا

 ١٢ در پشت پرده مبارزه) که –نھا درسلسله مقاالت (اجالس واشنگتن آ که بخشی از آمريکااسناد سفارت  
ثابت  کاآمري به وزارت خارجه  آمريکابه استناد اسناد وگزارشات سفارت شماره سنگر ويا بيشتربتحريررفته 

 سفارتبه  مادگی خود راآبقصد مخالفت وبراندازی شورشيان اسالمی ايران شده است که ھرگاه ايرانيانی 
بفاصله کوتاھی ازسوی جمھوری اسالمی به قتل رسيده  دکرده ان بخصوص درايتاليا اعالم آمريکاھای خانه 
 -فرد مھندس–فريدون افشار  –قايان فيروز شريفی آجمله سوابقی که روشنی بيشتری دارد فعاليت  اند از
بھمن باقری رئيس  امير تيمسار –تيمسارجم که خارج ازکشوربوده  ازرامتين واز نظاميان  -راآز رزم ھرم
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 رادرب تيمسارپزشگپور–پاکستان  بيان وابسته نظامی سابق در تيمسار -ستاد نيروی ھوائ شورشيان  
ر دانشو وسرتيب خسر –ناظم  که سابق معاون جم بوده  تيمسار –رھبرحزب پان ايرانيست 

 ئيھا تماسآمريکا را باآقای ھرمز رزم آگروه نظاميان بوسيله  اين ميتوان ياد کرد که، وتيمساراصغرسپھر
 نھا عمليات اجرائی وآبرنامه  ،چراغ سبز دريافت داشته است آمريکا را ادعا کرده که ازآرزم  داشته وخود

ن گروه يک کشتی را مجھزبه دستگاه بطوريکه ادعا شده  اي ن يک حمله درتھران ميبود.آوبدنبال ايذائی 
  .)۶٨اسناد سفارت جلد  ۵٨صفحه   فرستنده کرده تا درخليج فارس مستقروتبليغات کند (سندسری

ازگريگوری پرت مامورسياسی سفارت درمورد يک بازگان  ١٣۵٧ديماه  ٢١سند محرمانه ديگری به تاريخ 
 خواھد داشت بر نی برای ايران وخاورميانه درجوان ايرانی است که پس ازتوضيحات بسياروخطراتی که خمي

ساعت تمام اين ميمون ھاراجمع ميکنيم> نام اين بازرگان ايران دراسناد  ۴٨<شماحمايت کنيد ما  :ميگويد
  )٢٧جلد ۴۵(صفحه                            . سياوش دھش است آمريکاسفارت 

س (مھنداعالم ميکرده  آمريکابرنامه ھای خودشان رابه  اينکه چگونه اين فعاليت ھا که فعاالن مربوطه دقيقا
 از و بالفاصه دستگير و نشان ميدھد) آمريکاھم به مامورين  را وری خودآسالح ھای جمع  د حتی انبارفر

   .مده استآمشروح درقسمتھای مختلف تحريرات پشت پرده مبارزه  بطور ود،ميان مير

ژنرال  با ھرھايزر ژنرال  ؛ئی است که ميگويدآمريکاقای جرج آات استفاده ازجريان باال دررابطه با اظھار
   .ارتش ايران که ديدارو گفتگو کرد به قتل رسيد

  .ماده تمکين ازخمينی وشورشيان نبوده اندآنجا که خود ھايزھم تصريحی دارد که ژنرالھای ايران آ از

ئی رسيده آمريکابه اطالع مقامات  ژنرال ايرانی ١١ن آگرد که مخالفت حتمی قرارميدرحالت  ،اين فرض
افشار  و درست سرنوشتی که برای مھندس فرد  خمينی وياران او مطلع شده و ،وبترتيب مورد عمل

   .نان نيز گرديده استآوديگرمخالفان خمينی ترتيب داده شد سھم 

ش تنھا به اعالميه ارائه داده باشد که مالقاتھای ھايزر با امرای ارت اين تحرير ميخواھد اين برداشت  را
باب اس به شورشيان از گاھیآ نآگاھی ھايزر ازمخالفت اميران ارتش وانتقال آبيطرفی ارتش ختم نشد بلکه 

   .نھا بوده استآقتل 

  يك دليل براثبات برداشت باال

دا بع و آمريکاشين دادگستری يپ رقای رمزی کالرک وزيآدرکشتارافسران ارتش  آمريکاادعای نقش      ِ شاھد  
ارتر سوی ک اولين کسی بود که به ماموريت از ، ویقای کارتراستآ ومشاورقضائی آمريکاس ديوان کشورئير

مورخ دوم اسفند ماه سال  ٣۴لندن بشماره  ای بشرح کيھان درمصاحبه  ،باخمينی درپاريس مالقات داشت
   .ی وقت استيکاآمرشھادتی ميدھد که سند قاطع دخالت وکشتارافسران ارتش بوسيله دولت  و اقرار ۶٣

    :مده استآ دركيهان مزبور

ومشاورقضائی کارترکه بعنوان يکی ازچھره ھای شناخته شده  آمريکا<رمزی کالرک وزيرپيشين دادگستری 
به حمايت ازجمھوری اسالمی برخاسته وی دريک مصاحبه  يران شناخته شده بارديگرمخالف رژيم سابق ا

سابق حمله کرد وبارديگرازانقالب اسالمی با تاکيد براينکه اين انقالب تلويزيونی شديدا به مردم ايران ورژيم 
   .بوده است حمايت کرد آمريکامورد تائيد دولت وقت 



 حقوقدان -يضاميرف -۴عامل خارجی–بی تفاوتی در بيانات اعليحضرت ملکه سوم              ٨از  ۴برگ  ٢٠١۵/٠٣/٠١) (يکشنبهشيد  مھر

  
ن حمايت ميکرديد ھمين حکومتی است آ يا حکومت ورژيمی که شما ازآوقتی ازرمزی کالرک سوال شد که 

  که ھزاران نفررااعدام کرده است گفت:

 اعدام كنند من نميدانم چه چيزي باعث شد را نفر 200نها قراربود كه فقط آين نبود قرارما بابازرگان ا
  .>نها به وعده خود عمل نكردندآكه 

چنين شاھدی  ،ھزارسند ھم الزم نيست تا شخصيت اورا معرفی کند ١٠٠شاھد يک فرد عادی نيست وادعای 
ائی کارتر نه تنھا شھادت دروغ نميدھد ومشاورقض آمريکاتری ورياست ديوان کشور باسابقه وزارت دادگس

   .گاه استآن برای کشورش واتھامی که بخود اووارد ميشود آبلکه به اثرات 

  اين شھادت رمزی کالک واجد بارھای اثباتی است ازجمله اينکه:

که چون يکطرف اين توافق  ،نفربين دوکشوريک جنايت عليه بشريت است ٢٠٠توافق برای کشتن حداقل 
   .ولی زمان ھمچنان بيدارخواھد بود مدآوده است صدای عدالت جھانی درنيب آمريکا

 ايرانی قرار ٢٠٠قتل       ِ توافق              ِ بوده که طرف   ۵٧درموقعيت طلبکاری وفرماندھی برعمليات شورش  آمريکا
اينکه بازرگان  نشان ميدھد کما ۵٧شورش  از را آمريکاوموافقت بازرگان اھميت دخالت وحمايت  ،گرفته است

  .نبود انقالب اسالمی پيروز نميشد) آمريکا<اگرحمايت : بعد ھا گفته استھم 

به نھا حاضرآنھا مالقات داشته وفھميده که آ مدارک مثبت است که کشتارافسرانی که ھايزر باز شھادت شاھد ا
  .نفری بوده اند که با موافقت بازرگان بتدريج اعدام شده اند ٢٠٠تائيد وبيعت با خمينی نيستند جزء ھمان 

رامي بينيد بازهم انقالب  57ميالني، عرض وطول دخالت درامورايران خاصه شورش  عباس قايآ
  ؟ايران! خودجوش بوده است

  دعوت به مداخله
مخالفين  و (جبھه ملی) زادیآنھضت  ۵٧سال قبل ازشورش  ١۵ازحدود  حرير،گاھی خوانندگان اين تآبرای 

ھا دعوت به مداخله درامورايران  ئیآمريکادرتماس بوده واز آمريکام با سفارت نظام شاھنشاھی ايران مدا
   .را داشته اند

   :يدفرق بين مداخله خارجی ودعوت خارجی به مداخله درامورکشورراميتوان دراين تشبيه راحت د

دخالت کند تا ازاين طريق به ھوسھای ی خانواده ای گدرزندپنھانی زمينه ھائی مھيا ميسازد که  يک مرد اجنبی
ست کند وجای ست کرد که بيايد وشوھرش راسربه نين اجنبی درخواآ ن زن ازآ ناپاک خود برسد ولی اگر

   .رش رابگيرد ميشود دعوت به مداخلهھشو

وايادی  ، و حزب توده، مجاھد خلقوحزب ايران گان وجبھه ملیرباز ھدیوابسته به م کارورفتارنھضت
 نھا بودهآھی وانتقال قدرت به به مداخله درامورايران وبراندازی رژيم شاھنشا آمريکانھا دعوت آوابسته به 
   .ه کفايت اثبات مورداستسند توجه فرمائيد ک به اين دو
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  سند اول

  لی باخارجيھا اظھارداست:<بازرگان درخصوص ارتباط عناصرجبھه م

ئی آمريکازادی نامه ای تھيه وبه منازل عده زيادی آشمسی ما ازطرف نھضت  ۴١و ۴٠درحدود سالھای 
يبان پشت ھا درمملکت ما چه ميکنيد چه منافعی داريد اگر ئیآمريکامقيم تھران انداختيم به مفھوم اينکه شما 

صالح  انداخته  معلوم نامه بدون امضائی بمنزل الھيار قرارمبارزات ملی ھستيد چه نظری داريد بعد ازمدتی ب
ن اين بوده که شما آھا درجواب نامه ما بوده است ومفھوم  ئیآمريکاولی معلوم بود که ازسوی  ،بودند

شايسته ای بين شما پيدا شد  رھبر دست بگيرد واگر در رھبرقابل قبول ومورد اطمينانی نداريد تا حکومت را
  ٢. )١١٨ آمريکا الب به روايت اسناد ساواک و(تاريخ فراز ونشيب ھای انق    >ی ماستمورد پشتيبان

) بازرگان ونھضت او ۴٢ودوسال قبل ازاولين شورش خمينی (سال  ۵٧سال قبل ازشورش  ١٧می بينيم که 
نين چن کشوربوده اند  تصور نميکنم بتوان درتاريخ ھيچ کشوری آوکسب حمايت  آمريکابال نوکری برای نبد

يافت که با پول دولت شاھنشاھی ايران برای تحصيل به  راو ھمفکرانش بازرگان مھدی ناپاک مردی چون 
نکنيد تصور ،ماده نوکری برای بيگانه شده باشدآخارج ازکشورفرستاده شود ولی دربرگشت يک موجود پليد 

ه اند ھمين قماش بود ه افتادند ازکه فقط بازرگان بوده خيرھمه کسانی که موقعيتی داشتند وبدنبال خمينی را
ميخواسته که ھمان اتفاقی که دريمن روی داد  آمريکا مد کسی است که ازآمقدم مراغه ای که نامش يادم 

  ٣. دن برنامه رابرای شاه ترتيب بدھنشته شد ھماکوشيخ يمن 

 سال قبل از ١٧ ئی ھا درآمريکانرا نھضت بازرگان وآبوده است تخم  !خود جوش ۵٧عجب واقعا شورش 
کاشته بودند ومنتظر کسی بودند که محصول کاشته شده رابردارد. اين راميگويند انقالب خود  ۵٧شورش 
  ؟سندی ١٠٠،٠٠٠قای آ ،جوش

  سند دوم 

يعنی يکسال بعد ازورود به  ٣۶قای عبدالرحمن برومند درمھرماه سال آگوياست که  آمريکااسناد سفارت 
              .  ادامه داشته است ۴٣ان رابطه برقرارميکند واين تماسھا تا ارديبھشت سال تھر در آمريکاايران با سفارت 

  اسناد سفارت ) ٢١( احزاب سياسی درايران شماره

 ٢٨ن درسنگرآ ھا بسيارمفصل است وبخشی از ئیآمريکابرومند با  عبدالرحمن قایآگزارش ھمکاری 
ن اسناد به اينجا آ بضميمه مستندات پياده شده  واکنون تنھا اشاره ھای کوچکی از ١٣۶٣وردين سال فر
  .ئيھا به مداخله درامورايران داردآمريکادعوت  ورده ميشود که داللت برآ

قای برومند پس ازشکايت ازاوضاع سياسی ايران وتعريف ازاعضای حزب آ< :مده استآدرگزارش  
ايران حکومت  نان ميھن پرستان واقعی ھستند وميخواھندوبايد برآت واينکه ايران ونھضت مقاوم

  >دکنن

                                               
ھيچ مبارزه ای تا بحال بدون  ن مورد در اپوزيسيون موجود عليه رژيم آخوندی مصداق دارد و رھبری قابل اعتماد در ھيچ کجا يافت نمی شود.ھمي - ٢

 ک-ح خودجوش برپا نشده است. خيال خام است... » بعضی ھا«رھبر نبوده است، و ھرگز يک رستاخيز ملی بدون رھبر و بقول 
 ک-گری است که در بيمارستان در آمريکا کمک آمريکايی ھارا ميخواھد ولی موفق نمی شود. حمحمد مصدق نمونه دي - ٣
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   :برومند اضافه ميکند

ود (برومند) درخواست کرده ب نھا کمک کند اوآبايستی با ايرانيان ليبرال تماس بيشتری بگيردوبه  آمريکا<
که وی بتواند درطول مدتی که ينا که گزارشگرسفارت وی رابه بعضی ازدوستانش درسفارت معرفی کند تا

عوض اگرکارمندان مايل باشند که با ايرانيھا که ھمانند يھا حفظ کند دريآمريکااسش رابا متدرتھران است 
  ن خوشحال خواھد شد>آاوفکرميکنند مالقاتی داشته باشند وی ازفراھم کردن 

متحده بايد ازاين گروھھا  ھستند. اياالت آمريکارده مردم طرفداردرصد طبقه تحصيل ک ٩۵درحال حاضر 
ھمين حاال  را بايد اين کار آمريکا ،ازدست خواھند داد حمايت کند وگرنه اين گروھا توھماتشان را

دست بکارنشويد وديگران  وردن ماآ روی کار نان بقدرت رسيدند. اگرشما درآبکند نه بعد ازاينکه 
برومند تمام افسران ارتش را  –يم بود بقدرت رسيدن حافظ منافع شما نخواھ ردند  ما پس ازکچنين 

ئی گفته است او ازشاه اطاعت آمريکارياحی وبه مامورين  خائن وفاسد معرفی کرده اال سرلشگر
   د.نخواھدکر

بايد سياست مستقلی از انگليس درايران داشته باشد وقتی گزارشگر سفارت  آمريکابرومند گفت  
رسيده برومند پ از >يد افراد ليبرال را مسئول دولت کندبا آمريکا<  :برومند گفت ؟پرسيد چه سياستی

سال  ۴برومند جواب داد ھمان روشی که <  ؟چه بايد بکند آمريکاشد که برای نيل به اين مقصود 
   >قبل برای بقدرت رسيدن زاھدی بکارگرفته شد وحاال ھم بايد ازھمان قدرت استفاده کرد

ه ب فاحشه ای اين چنين بالصراحه بيگانه را ؛ ھيچکه ھيچفی کا  ؛ازاسناد سفارت کافی استھمين اشارت 
   .خانه اش دعوت نميکند وراه وچاه نشان نميدھد

  ئي آمريكاشاهد ديگر يك 

رئيس سابق شما بايد کتابی رابخواند ؛ ئی است  ميگويد صبح به خيرژنرال ھايزرآمريکاجان يک شھروند 
يد ق ن کتاب باآ در ،زمان کارترعضو شورای امنيت ملی بود(ھمه چيز سقوط کرد) بقلم گری سيک که در بنام

ميليون وسائل نظامی به دولت خمينی  پيشنھاد کرد به شرط اينکه ١۵٠معادل  مده  که دولت کارترآمدرک 
به تمام دنيا اصرارداشت که به ايران اسلحه داده  زاد کند واين درحالی بود که کارترآرا  خمينی گروگان ھا

  .نشود

 ،دقدرت بياندازي از شاه ايران را ميزآصلح  بطور ھايزر من باشما مخالفم شمابه ايران فرستاده شديد تاقای آ
مسئول اين وقايع ميدانم زيرا تازمانی که شاه درقدرت بود  را ئی کارترآمريکامن بعنوان يک ماليات دھنده 

ه ونامش خمينی است ومن ھيچ راه چپ وراست گروگان نميگرفتند من فکرميکنم ھيتلر زنده شد اين احمقھا
   .حلی رانميبينم جز اينکه خمينی را تکه تکه کنيم

  ئي آمريكانقد شهادت 

ست وبھرحال به منافع ورفع اتھام ازکشورش تعصب دارد واگرھم ندارد درحد ايران آمريکاشاھد شھروند 
 مورايران را با تعصب جابجا کنددرا آمريکات واقعيت شوم مداخله ستوانيئی نمآمريکااين چنين  ،بيشتر دارد

امورداخلی ايران ميکند  در را آمريکاشنا باشد درک فساد دخالت آزيرا ھرانسانی ھرقدری که با غيرت ملی 
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 احمق. او در ميان کالم خود ايرانی ھا را مگرکسانی که اصال درک غيرت ملی وعصبيت وطن پرستی ندارند
   می خواند. 

ب ميخورد به اوگفته شد که آ ،<کسی خوابيده به رو :تانی نقل است که گفتاز شادروان محمد فروغی داس
که بيخود دخالت  طرف گفت ذھن چيست؟ جواب شنيد بخور ؛ميکند دمی را کورآب خوردن ذھن آ اينجور

را تشخيص نميدھد ويا اصال نميداند که دخالت کشورھا  کردم> واقعا کسی که درک قبح دخالت کشورھا
وری نجآکسی که تربيت  مگر ،روی موضوع ايستادگی شود نقدرآچه فايده دارد که  ،يعنی چهدرامورکشورھا 

   .شنا کردآميشود با نوشتن اورا به حقيقت  ،غافل است !!دارد که ازتشخيص خود جوش بودن انقالب

  ش بد استنکه بنيادآذات بد نيکو نگردد ز
  نا اھل را چون گردکان بر گنبد استتربيت 

  

 ھو برایيانتانمين قای بنياآسيارامرحساسی است ھمين روزھا که قراراست موضوع دخالت درامورکشورھا ب
وری نير> کارشناس موسسه آ کانلی  و کوپربرود کارشناسان سياسی ازجمله < آمريکاسخنرانی به کنگره 

 سياست خالت اسرائيل درياھو دنتان نظرکرده اند که برنامه سخنرانی بنيامين اظھار،نزديک ات خاورعمطال
ن آتدارک  و ۵٧درجريان شورش  آمريکاومسئولين  آمريکاحال مقايسه کنيد با اقدامات  ،ستآمريکاداخلی 

  .ونامش راھم بگذاريد انقالب خودجوش

  :يکی ازبزرگان سخنی دارد که وصف الحال اين تحريراست ميگويد

ت محال اس کسی که نميخواھد بفھمد محال است که شما بتوانيد به او بفھمانيد وکسی ھم که ميخواھد بفھمد
   .که شما بتوانيد اورا ازفھم ممانعت کنيد

ديگرمتکی به عنوان بی تفاوتی  ،را مقيد ميسازد که درادامه بحث اين تحرير خود گبرمصداق اين حرف بزر
   ؛دربيانات اعليحضرت وملکه سوم ميالنی نشود وفقط زيربال

  اين موافقت  ازباتشکر ؛قرارگيرد ۵٧نقش عامل خارجی درشورش 

  .ن خواھيم رفتآدامه باتفاق به ا

***  
  آمد تا نامه امضا شده ارتشيان در بيعت با خمينی اينجا گنجانده شود. الزم 

بھمن آن نامه بی طرفی را امضا کنند قبل از رسيدن به آن  ٢٢افراد نظامی که توافق کردند در روز 
مرحله دارای قدرت و اقتداری بودند که ميتوانستند بجای ھمکاری و بيعت با خمينی که در نتيجه ميھن 

ست بيگانگان مذھبی سپردند به ھمراه ھم يک صدا بجای به گوشه ای خزيدن تفنگ گرامی ما را به د
ھايشان را به روی اوباش و اراذلی که در شھر ھا آشوب ميکردند را دستگير و از ادامه آشوب ھا 

  جلوگيری کنند.
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